
 

Regulamin Rozgrywek „Best Beginner” 
Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie 

Termin:  Sezon Rozgrywek Lig Początkujących danego roku  

Miejsce: Lisia Polana, Sobienie Królewskie, First Warsaw  

Format: 9 dołków, Stableford netto z 9 dołków 

Zgłoszenia:   Nie wymaga: w Rozgrywkach klasyfikowani są członkowie Klubu biorący 
udział w turniejach Lig Początkujących w danym sezonie 

Komitet: Zarząd Klubu i Opiekun Beginnersów 

Nagroda: Puchar przechodni 

Rozgrywki HCP Gracze Punktacja Nagradzani 

Puchar Best 
Beginner 

36,1 – 54,0 członkowie RGCW 

 
Stableford netto 

1 gracz 
Zwycięzca zostaje uwieczniony na Pucharze 
przechodnim i otrzymuje tabliczkę okolicznościową. 

Reguły Rozgrywek 

1. Współzawodnictwo o puchar „Best Beginner” jest konkursem rozgrywanym podczas całej serii 

rozgrywek Lig Początkujących na polach Lisia Polana, Sobienie Królewskie, First Warsaw (dalej: 
Rozgrywki). 

2. Uprawnieni do uczestnictwa są wszyscy członkowie Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie 
biorący udział w Rozgrywkach, którzy na dzień 1 stycznia danego roku posiadali HCP 36,1 lub wyższy.  

3. Wyniki w kategorii „Best Beginner” liczone są na podstawie kart wyników Rozgrywek według 
punktacji Stableford netto. Do wyniku zalicza się 3 najlepsze rundy 9-dołkowe na danym polu 

w sezonie rozgrywane w ramach cyklu Lig Początkujących, przy czym dla rundy finałowej 18 
dołkowej liczy się osobno każda dziewiątka (za rundę finałową otrzymuje się dwa wyniki: za pierwszą 
i drugą dziewiątkę). Dodatkowo każdy gracz otrzymuje z każdej z trzech serii punkty dodatkowe – 
po 1 pkt za każdą rozegraną dziewiątkę turniejową). Zwycięzca zostaje wyłoniony na postawie 
poniższego równania: 

Suma: 

• 3 najlepszych rund 9 dołków w ramach cyklu Ligi Początkujących na polu Lisia Polana plus 
po 1 pkt za każdą rozegraną dziewiątkę turniejową w tymże cyklu; 

• 3 najlepszych rund 9 dołków w ramach cyklu Ligi Początkujących na polu Sobienie 

Królewskie plus po 1 pkt za każdą rozegraną dziewiątkę turniejową w tymże cyklu; 
• 3 najlepszych rund 9 dołków w ramach cyklu Ligi Początkujących na polu First Warsaw plus 

po 1 pkt za każdą rozegraną dziewiątkę turniejową w tymże cyklu. 

4. W przypadku remisu zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który rozegrał więcej rund 9-dołkowych 

w Rozgrywkach, przy czym runda 18-dołkowa liczy się jak 2 rundy 9-dołkowe. Jeżeli również liczba 
rund 9-dołkowych okaże się identyczna, wówczas o wyższym miejscu decyduje niższy handicap WHS 
na dzień zamknięcia ostatniego z turniejów Lig Początkujących. 

5. Dane osobowe uczestników Rozgrywek będą przetwarzane przez Komitet Turniejowy wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do obliczenia wyników na podstawie zgody wyrażonej przez graczy przy ich 
rejestracji w systemie Eagle. 

KONIEC 
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